
Vaststelling projectplan Waterwet “Natuurcompensatie Tienhoven”

Waterschap Rivierenland

 

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft het projectplan “Natuur-

compensatie Tienhoven” vastgesteld. Daarbij is gelet op:

 

- artikel 5.4 van de Waterwet;

- de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010;

- afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Op het ontwerp-projectplan is één zienswijze ingediend. Het college heeft het projectplan ten opzichte

van het ontwerp gewijzigd vastgesteld met inachtneming van de ingediende zienswijze, de reactie op

de zienswijze alsmede de ambtshalve wijziging, zoals deze zijn verwoord in de Nota van Beantwoording

zienswijzen, en ambtshalve wijzigingen Natuurcompensatie Tienhoven.

 

Inhoud projectplan “Natuurcompensatie Tienhoven”

Waterschap Rivierenland versterkt momenteel de rivierdijk aan de zuidzijde van de Lek, tussen Kinderdijk

en het Schoonhovenseveer (KiS), plaatselijk EHS-natuur aangetast die gecompenseerd dient te worden.

Ter plaatse van Tienhoven, gemeente Zederik, wordt door Waterschap Rivierenland deze EHS-natuur

gecompenseerd door afgraving van een gedeelte van het terrein, het herstellen van moerasnatuur en

door aanpassing van het beheer van het gebied.

 

Voor de inhoud van het projectplan met bijbehorende documenten verwijzen wij u naar de stukken die

ter inzage liggen (zie hieronder).

 

Projectplan met bijlagen ter inzage

Het projectplan met bijlagen liggen van donderdag 9 juni 2016 tot en met woensdag 20 juli 2016 tijdens

kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel.

 

Het projectplan en bijlagen zijn digitaal te raadplegen via de website: https://www.waterschaprivieren-

land.nl/common/werk-in-uitvoering/werk-in-uitvoering.html 

 

Beroep

Tegen dit projectplan kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld

bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep

in kunnen stellen, zijn:

- belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen

zienswijze naar voren te hebben gebracht.

 

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet on-

dertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waar-

tegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de

rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over

een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan , indien beroep wordt in-

gesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzie-

ningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U

kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via  http://loket.recht-

spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk

op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).  

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het projectplan? Dan kunt u contact opnemen met de heer J. Anker, van het

Team Technisch Management en Ondersteuning van de afdeling Weg- En Waterbouw, bereikbaar onder

telefoonnummer 06-19 860 683.
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